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הארוחות  השובע.  דקות  ואת  הרעב  שעות  את  מנה  סבתא  של  השעון 
שימשו אבני דרך בתכנון הזמן. למעשה, מיד כשהתחיל השליש האחרון 
של ארוחת הצהריים עלתה על השולחן השאלה הדחופה: אז מה תרצו 

לארוחת הערב? וחוזר חלילה. 
לשלוף  סבתא  ידעה  קרעכצן,  איזה  היה  או  משהו,  כאב  למישהו  אם 
כפית  חם,  בקבוק  כחולה,  מנורה  רוח,  כוסות  רפואות:  שלל  משרוולה 
ובעיקר  לימון  עם  תה  דבש,  עם  חם  חלב  זעירות,  לקוביות  קצוץ   - שום 

קומפרסים קרים או חמים – בהתאם לדיאגנוזה.
הידיים  את  החיבוק,  את  משכיח  לא  הזמן  שוככים.  לא  הגעגועים 
את  העייפות,  העיניים  את  העמלות,  המבשלות,  המכבסות,  המלטפות, 

החום, את הדאגה, את האכפתיות. 
לא  אבל  היטב,  אותה  להכיר  וזכיתי  הבכורה  אני  נכדיה  שמונת  מבין 

הצלחתי מעולם לדלות ממנה פרטים על עברה. היא סירבה לספר, 
ואולי לא ידעתי לשאול. לו רק ידעתי לשאול... אין לי מושג מי היו בני 
משפחתה של סבתא שלי, מעבר לשמות. יחסה לדת גבל באדישות, 
ומכאן אני מסיקה שהיא גדלה בבית חילוני. איזו תסרוקת הייתה לך, 
סבתא, כשהיית ילדה? באיזו קומה גרת? למדת בגן ילדים? החברים 
את  הכרת  ורכה?  מחבקת  אימא  לך  הייתה  האם  יהודים?  היו  שלך 
רופאה?  להיות  רצית  למה  לפרנסתו?  אביך  עשה  מה  שלך?  הסבים 

כמה שנים הספקת ללמוד לפני שפרצה המלחמה? 
זה סיפור על אישה שמחקה לחלוטין את עברה, שילדיה ונכדיה לא 
יודעים דבר וחצי דבר על ילדותה ועל נעוריה. היא נתלשה משורשיה 
ונותרה רק היא, לבד בעולם הגדול, בלי משפחה, אפילו לא “קרובים 

רחוקים”, שהגיחו לחייה רק מאוחר יותר. קשה לדמיין.
איילת אסקוזידו

בן  בלק  “בלק”.  פרשת  היא  השבוע  פרשת 
ישראל  בניצחון  שראה  מואב,  מלך  ציפור 
מכיבוש  חושש  האמורי,  על  במלחמה 
בלעם  אל  פונה  ולכן  ישראל  בידי  ממלכתו 
כולם  האמינו  תקופה  באותה  ידוע,  )מכשף 
שכל אשר יברך בלעם יבורך וכל אשר יקלל 
באמצעות  ישראל.  את  שיקלל  כדי  יקולל( 
הקללה, חושב בלק, אפשר יהיה להחליש את 

עם ישראל ולהכניעו. 
התייחסו  שבעבר  לנו  מראה  “בלק”  פרשת 
מאוד ברצינות לברכות וקללות והאמינו שיש 

בכוחן להשפיע על העולם. 
האם גם בימינו זה המצב? ומה דעתכם? האם 
אתם מאמינים בכוחן של קללות להשפיע על 

סביבתכם? 
אליהם  למצבים  וביטוי  פורקן  היא  הקללה 
כעס  )שעת  ְּדִרְתָחא  ִעְדָנא  האדם:  נקלע 
והקללה  נמוך  שלנו  הרתיחה  סף  רוגז(.  או 
משחררת לחץ וקיטור. הקללה היא ביטוי של 
יכולתנו  ושנאה, של תסכול על חוסר  סלידה 
להישאר  ולא  הזולת  של  לטענות  לענות 
האמצעי  הוא  הפה  על  השליטה  אובדן  חייב. 
מלחמה  להשיב  ביותר  והזמין  הקל  הפשוט, 

מילולית או לפתוח בה ולחוש פורקן מידי.
ובטווח  שריון,  חודרת  נוקבת,  חדה,  הקללה   
הקצר היא אכן הקלה! אך האם היא משיגה 

את יעדה ומשרתת את המקלל? 
פורקן לתסכול הוא אקט חשוב לטיהור הנפש 
אכן  הקללה  שחרור  האם  אך  ממזהמיה. 

מוריד את רף התסכול, ואם כן לכמה זמן?
החיסרון בקללה עסיסית ופוגענית הוא שהיא 
על  ללחוץ  קל  המקלל.  על  כבומרנג  פועלת 
המתג המשחרר פצצות מצרר של קללות על 
חררת  זולתך, אבל רק חמש שניות לאחר ששִִ
הזולת  הוא  אתה  למחרת,  או  הצרור  את 

והקללה חוזרת אליך. 
דור  דור  עולם,  כימי  הקללה  של  ימיה 

וקללותיו. 
אני  התנהגותי,  שינוי  על  ילדים  עם  בעבודה 
לוותר  המתקשים  ילדים  פעם  לא  פוגשת 
כשהם  גם  הקללות,  של  הלשוני  העושר  על 
מבינים שהם משלמים על כך ביוקר, כשהם 
ְּדִרְתָחא.  בִעְדָנא  מרכולתם  את  מציגים 
לחוזק  כביטוי  בעיניהם  נתפסת  הקללה 
בשעת  נוסף  תגבורת  כאמצעי  נחווית  והיא 
להוציא  מצליחים  הם  כאשר  במיוחד  עימות, 
)ומן הסתם  ילדים  יריבם משלוותו. ישנם  את 
תחושת  על  לוותר  המתקשים  מבוגרים(  גם 
הקללות.  דרך  המושגת  והחוזק  העליונות 
שינוי  לערוך  כיעילה  שמצאתי  השיטות  אחת 
התנהגותי בלי לוותר על פורקן התסכול, היא 
מתן לגיטימציה לצורך לקלל אבל עם טוויסט 
קללות,  שירי  לכתוב  מונחים  הילדים  מסוים. 
וססגוני  עשיר  טקסט  כל  או  קללות  חידודי 
העולה על רוחם, ללמוד אותו בעל פה, ולומר 
כלל  בדרך  את שפתותיהם.  להניע  בלי  אותו 
לכשעצמה.  תרפיה  היא  קללות  של  כתיבה 
ניתן להוסיף לחן עממי שיעשיר את הטקסט 

וידגיש חלקים מסוימים ממנו וכך כבר קיבלנו 
להיעזר  מונחים  הילדים  במוזיקה.  תרפיה 
במצבי  עומדים  שהם  פעם  בכל  בטקסט 
תסכול ובמיוחד במצבי עימות, אבל הם אינם 
את  ומשננים  ליבם  על  אשר  את  מבטאים 
הם  כאשר  דווקא  בלבד.  בראשם  הקללות 
כחזקים  נחווים  הם  חוץ,  כלפי  איפוק  מגלים 
יותר וזו הרי המטרה שברצונם להשיג. בדרך 
שלאחר  היא  המתקבלת  התוצאה  כלל 
לשירי  עוד  זקוקים  אינם  הם  ניסיונות  כמה 
הוא  שהאיפוק  מגלים  שהם  כיוון  הקללות, 
החוזק האמיתי והקללות נחוות על ידי היריב 

כחולשה וכנקודת תורפה שלהם. 
ומעניין לעניין באותו עניין. ילדים רבים מגלים 
כלפיהם  הנאמרות  לקללות  יתר  רגישות 
את  חווים  הם  אחרים.  משפחה  בני  כלפי  או 
אם  דידם,  לגבי  מאיים.  מאגי  ככוח  הקללה 
וכוח.  משמעות  לה  יש  אזי  נאמרה  הקללה 
פרשנות זו יוצרת תגובה רגשית שלילית כגון 
כעס, עלבון וכד’ ומכאן קצרה הדרך לתגובת 
יכולים  אנחנו  כהורים  מחושבת.  לא  נגד 
לעבוד על שינוי המשמעות של הקללה אצל 
הילד, ללמדו לגחך את הקללה ולרוקן אותה 
אישית  דוגמה  לו  לשמש  וכמובן  תוכן,  מכל 
בראש  שהוכתרנו  מכך  נעלבים  שאיננו 
חוצות כעובדים או עובדות “במקצוע העתיק 

בעולם”...
רוב ברכות

יעל אריכא-מונזון

קללה - אקט של חוזק או של חולשה?



פרשות “בלק”פרשת השבוע למשפחה
שלי”,  הראשון  “הזיכרון  מדור  לא  זה  אמנם 
אך אפתח באיזשהו זיכרון ילדות קצת מוזר... 
אחר  משחקים  שהיינו  המשחקים  יתר  בין 
הצהריים בגן הְמגינים ברחובות, היה משחק 
רק  השקט”,  ל”משחק  בחוקיו  המקביל 
“ותפתח  אומר:  היה  המשחק  על  שהמכריז 
האתון את פיה ותאמר...”. כולם היו שותקים, 

ואז המדבר ראשון הפך לאתון. כמה מצחיק!
חלפו כמה שנים עד שקישרתי את המשחק 
פרשת  שלנו,  השבוע  לפרשת  המהולל 
“בלק”. תקציר הסיפור המרכזי בפרשה הוא 
שבלק מלך מואב החושש מעם ישראל, רוצה 
מאומות  נביא  בלעם,  את  ומזמין  אותו  לקלל 
העולם, לעשות זאת. אלוקים מתנגד תחילה, 
לו  ומודיע  בחלום  לבלעם  נגלה  לבסוף  אך 
בעודו  בפיו.  ישים  שה’  מה  רק  לומר  שיוכל 
ידי  על  בלעם  את  לעצור  ה’  מנסה  בדרכו, 
היא  במלאך  שמבחינה  מי  מלאך.  שליחת 
האתון המנסה לסטות מהדרך כמה פעמים. 
את  פותח  שה’  עד  אותה  ומכה  כועס  בלעם 
ואז בלעם  פיה. מתקיים ביניהם דיאלוג קצר 
מבחין במלאך ומבין, על פי הפרשנים, כי אם 
גם  יכול  הוא  לדבר,  לאתון  לגרום  מסוגל  ה’ 
בסופו  אלוקים.  דבר  את  רק  לומר  לו  לגרום 
והקרבת  ניסיונות  כמה  לאחר  דבר,  של 
קורבנות, כל מה שבלעם מצליח לעשות הוא 
פסוקים  כמה  ולייצר  ישראל  עם  את  לברך 
ֹּטבּו  “ַמה  כמו  ביותר,  ומשמעותיים  יפים 
ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב; ִמְׁשְּכֹנֶתיָך ִיְׂשָרֵאל” )במדבר כד 

מסתבר  התפילה.  סידור  לראש  שהוכנס  ה(, 
שהנאמר בפרשה נחשב משמעותי מאוד, עד 
כדי כך חשוב, שכתוב בגמרא )ברכות יב עב(, 
“בלק”  פרשת  את  לכלול  מחשבה  שהייתה 
אותה  כללו  לא  אולם  שמע,  קריאת  בתוך 

משום טורח ציבור...
הציבור  את  להטריח  אמשיך  לא  אני  גם 
את  כדרכי,  אוסיף,  רק  הפרשה,  בסיפור 
בעקבות  הפעם.  בי  שעוררה  המחשבות 
בלעם, חשבתי על משמעות הקללה אז והיום.

ל”דרשנית”  רבים,  כותבים  כדרך  פניתי, 
קללה,  בדיוק  מהי  לברר  כדי  ויקיפדיה 
בתרבויות  וגם  במקרא  שגם  לי  והסתבר 
אחרות, כמו מצרים העתיקה, ייחסו משמעות 
מאגי  “כוח  בה  שיש  והאמינו  לקללה  רבה 
אישית  אני  איכשהו,  במציאות”.  שינוי  לערוך 
בשינוי  או  בעונש  או  בקללה  להאמין  יכולה 
אולם  אלוקים,  בידי  הנעשים  המציאות 
של  בכוחה  האמונה  את  להבין  התקשיתי 
קללה היוצאת מפיו של אדם. לכן גם לא כל 
אלוקים  של  הגדול  החשש  את  הבנתי  כך 
הרי  רוצה,  שהוא  מה  “שיגיד  בלעם:  מדברי 
המילה  את  שאומר  זה  הוא  אלוקים,  אני, 

האחרונה, לא?”   
שמצאתי  וההסבר  לכך  תשובה  אחר  תרתי 
הפסיכולוגי,  ההסבר  הוא  אליו  והתחברתי 
שאומרים  ברגע  למילה  משמעות  יש  לפיו 
ושומעים אותה, גם אם היא לא ממש נכונה או 
אינה מתממשת בסוף. בלק ציפה שהקללות 

ידיו  את  ְיַרּפו  ישראל  עם  את  בלעם  שיקלל 
כך  שכל  המואבים  ידי  את  יחזקו  שני  ומצד 
כשישמעו  אולי  למלחמה;  לצאת  חוששים 
את הקללה ויאמינו בה, ירגישו מחוזקים יותר 

לקום ולהילחם בישראל ויצליחו יותר.
עניין זה של כוח המילה הנשמעת והמושמעת 
רלוונטי  להיות  עשוי  בפרט,  וקללה  בכלל, 
בינינו  יש  שלנו.  החינוכית  הגישה  לגבי  גם 
של  קללה  מכל  נסערים  הסתם  שמן  כאלה 
שמתלבטים  הורים  להדריך  לי  יצא  אך  ילד, 
על אילו מילים של הילד אפשר להבליג ועל 
אילו לא. אני מאמינה שילד קטן שאומר היום 
“תשתקי”  כמו  משהו  אפילו  או  “רכה”  קללה 
דמות חינוכית  או  אבא  לאימא,  “תשתוק”  או 
מידית  תגובה  כך  על  מקבל  ולא  כלשהי 
חמורה, ירגיש מחוזק לצאת ל”מלחמה גדולה 
יצירתיים  להיות  חייבים  לא  לכשיגדל.  יותר” 
ולעצור אותו על ידי אתון מדברת, אבל שכל 
אחד יחשוב על התגובה המתאימה לו עצמו...

שהתרחש  יותר  מאוחר  זיכרון  בעוד  ואסיים 
הזיכרון  ממיקום  רחוק  לא  שנים.  כמה  לפני 
הקודם, ראיתי שני ילדים חרדים רבים. האחד 
כל כך התעצבן על השני וניסה להוציא מפיו 
קללה עסיסית, שמה שיצא מפיו לבסוף היה: 
שלו  אבא  איך  מעניין  ארּור!”  אתה...  “אתה, 

היה מגיב...
לעצמנו  להעביר  שנדע  לכולנו  מאחלת  אני 

ולילדינו את תחושת כוחה של המילה.
שבת שלום, 
סיון הרטמן



יפוצו מעיינותיך )של בית הספר( חוצה 
מהגיליון  דב”ש  זיו  של  דבריו  בעקבות 
ציפיות  קשת-  ספר  “בית  הקודם 

ומציאות”.

קראתי את דבריו של זיו, שהתפרסמו בשבוע 
דברי  עצם  על  בצער  לא  רב.  בעצב  שעבר, 
ולהשמיע,  לשמוע  נכון  שתמיד  הביקורת, 
אלא על כך שהעשייה הרבה שנעשית בבית 
הספר בסופו של דבר נשארת בין קירות בין 
הכתלים  את  לפרוץ  מצליחה  ולא  הספר 

ולהגיע אל אוזני ההורים.
שניתן  מהבעיות  אחת  שזו  לכך,  מודע  אני 
חוסר  הספר.  בבית  כיום  עליהן  להצביע 
שנמצא  מי  לכל  להבהיר  שלנו  ההצלחה 
דהיינו  הספר-  בבית  הראשון  למעגל  מחוץ 
מתרחש  באמת  מה  ותלמידים-  מורים 
אחת  לא  ובאמת,  הכיתה.  דלת  מאחורי 
בשיחות שבשגרה, כחבר בין חברי הקהילה, 
מה  בין  שקיים  הגדול  הפער  את  מבין  אני 
את  הספר,  בבית  חווים  המורים,  שאנו, 
תחושת ההצלחה שלא נגמרת בכינוסם יחד 
חובשי  ושאינם  כיפה  חובשי  תלמידים  של 
זיו(  של  )כדבריו  אחת  גג  קורת  תחת  כיפה 
אלא של חשיבה ביקורתית, פתוחה, מכילה, 
חושבת, ויצירתית של הילדים שאני לא חושב 
בבית  לומדים  היו  הם  לו  מתקיימת  שהייתה 
היהדות  וציר  יחד  המשותפים  שהחיים  ספר 

הפלורליסטית לא היו נר לרגליו. 
מתחילת  כמעט  הספר  בבית  שנמצא  כמי 
ארוכה,  דרך  שעברנו  להגיד  יכול  אני  דרכו 
ובהחלט הצלחנו במידה רבה, אם בהצמחת 
אם  הספר,  לבית  ייחודיות  לימודים  תוכניות 
קו  על  מיוחדת שהיא  גיבוש שפה  בהתחלת 
בהכשרת  ואם  לדתי  החילוני  שבין  התפר 
צוות המורים ללימודי יהדות מתוך זווית ראיה 

מורכבת ודיאלוגית.
לנו  שנכונה  מסכים  בהחלט  אני  נכון,  אמנם 
הלימודים,  תוכנית  בבניית  ארוכה  דרך  עוד 
שעדיין  תוכנית  ליצור  מתיימרים  אנו  שכן 
ספר  לבית  ייחודית  שפה  ולגבש  קיימת  לא 
מורכבת.  יהודית  לחשיבה  ילדיו  את  המחנך 
שעוד  הדרך  בכברת  לראות  לנו  אל  אבל 
עומדת לפנינו סימן לכישלונו של בית הספר.  
עולם  של  בנייה  כאן  יש  שאכן  להבין  חשוב 
המקורות  הם  שמעטים  לגמרי,  חדש  תוכן 
המורים  הם  שמעטים  לשאוב,  ניתן  מהם 
בבואם  הזו  הייחודית  השפה  את  המדברים 
לבית הספר, ועליהם ללמוד את אותה שפה. 

הלימודים  תוכנית  אחת.  דוגמא  לכך  אתן 
בבית הספר שלנו )כמו בבתי ספר משלבים 
יוצאת מגדר הרגיל. מצד אחד,  אחרים( היא 
חומשי  חמשת  של  מלא  לימוד  כוללת  היא 
תורה )כמו בבתי הספר הממלכתיים דתיים( 

יהיה  ומצד שני, היא מבקשת שלימוד זה לא 
שינון  דרך  בלבד,  הבקיאות  ברמת  היכרות 
אלא  התורה,  בפסוקי  האמור  על  וחזרה 
חיפוש אחר תוכן ומשמעות שהן מעבר לכתוב 
ותוך  הלומד,  של  האישית  זהותו  בניית  תוך 

השמעת קולות שונים בכיתה רבת פנים. 
לימוד,  חוברות  “בשוק”  כיום  אין  לצערי הרב, 
המדבר  תוכן  עולם  ובכלל  למורה,  מדריכים 
בבית  התומכת  מיתרים  רשת  הזו.  בשפה 
כזו  שפה  לבנות  העת  כל  מנסה  הספר, 
עובדים, אך מעטים  בקרב המורים עמם הם 
)מה  ולהדביק”  “לגזור  שניתן  התוצרים  הם 
משמעותה  מה  גדולה  מאוד  שאלה  שזו  גם 
שמלמדים  מורים  ושל  לימודים  תוכנית  של 
ומלבד  אחרים...(  ממקומות  “גזורות”  תכניות 
שיוכל  עזר  כלי  למצוא  ניתן  ולא  כמעט  זאת, 
להוות אבן יסוד בבניית תוכנית לימודים מעין 

זו.
ידיו  את  מרפה  הספר  בית  כך  בשל  האם 
בשנים  הנכון.  הוא  ההפך  בכך?  מלעסוק 
)הכוללות  הספר  בבית  תוכניות  נכתבו  האלו 
לקראת  ירכשו  שהתלמידים  לימוד  חוברות 
זה.  צורך  על  לענות  שמטרתם  הבאה(  שנה 
מורים  הדרכת  של  ארוכות  שעות  הוקדשו 
הוראת  של  ייחודית  שפה  להצמיח  בכדי 
פרקי  שלל  עם  היכרות  גם  בה  שיש  מקרא 
התורה ועם נושאים מורכבים )כמו הקורבנות( 
אותן  ומהות בתוך  חיפוש אחר משמעות  וגם 
הצלחנו  לא  שעדיין  הדבר  הוא  נכון  פרשיות. 
מלמדים  שאנו  התנ”ך  ספרי  כל  את  להקיף 
דרך,  כברת  עשינו  בהחלט  אך  הספר,  בבית 

ועוד נמשיך ונעשה. 

ביום שישי האחרון התקיימה פגישה בין צוות 
את  השנה  )שכלל  הספר  בית  של  התכנים 
התכנים  צוות  עם  יחד  ואנכי(  גלית  שלומית, 
חברי  בפני  הוצגה  בה  הקהילה,  חברי  של 
של  ומפורטת  כוללת  לימודים  תוכנית  הצוות 
כל תכני היהדות מכיתה א’ ועד כיתה ו’. כשלב 
בית  שבין  החומות  לפריצת  וחשוב  ראשון 
אני  בכלל  ולקהילה.  ההורים  לקהילת  הספר 
חושב שנכון שתוכנית הלימודים תוצג בחלון 
הראווה של בית הספר בכדי שכל אחד ואחת 
יוכלו לשזוף את עיניהם בה, ולבחון האם אכן 
שקיימת  או  באוויר”  “לדבר  אנו  ממשיכים 
דהלכתא”-  אליבא  שמעתתא  “אסוקי  כאן 
דבר  של  שבסופו  משמעותי  עיסוק  כלומר 
יורד אל פרטי “ההלכה”- אל השיעור הבודד 

המתרחש מאחורי דלת הכיתה. 
הגדול,  החופש  של  בואו  לקראת  כן,  כמו 
מתוכנן יריד ספרים של מכירת ספרי הלימוד 
דוכן  יוקם  זה  ביריד  הספר,  בבית  הישנים 
הספר  בבית  הופקו  אשר  חוברות  של  מיוחד 

הלימודים  לתוכנית  בהתאם   – עצמאי  באופן 
שגם  מקווה  אני  בכך  שנבנתה.  הייחודית 
חוברת  לקנות  נדרשו  לא  שילדיהם  ההורים 
יוכלו  הספר,  בבית  שהופקה  אחרת  או  כזו 
את  ולבחון  הלימוד  בחוברות  באריכות  לעיין 

התכנים המוצעים בהן.
כברת  על  הדיבור  את  עוד  להאריך  יכול  אני 
להמשיך  יכול  שאני  כשם  שעברנו,  הדרך 
ניצבת  שעוד  הארוכה  הדרך  על  ולספר 
כעת  עלינו  כי  זיו  עם  מסכים  אני  אך  לפנינו, 
ועל  “לעשות...”  ויותר  על...”  “לדבר  פחות 
ולכל  לעצמי  בקריאה  דברי  את  אחתום  כן 
לצוות החינוכי, לעמול רבות בכדי להפיץ את 
מעיינות רוחה של היהדות המפעמת בצורה 
כל  אל   - החוצה  הספר  בבית  ומיוחדת  חיה 

קהילת קשת והסובבים אותה.    
אליסף  

דרושים מתנדבים 
לעריכה, 

ריכוז כותבים, 
כותבים, 

איסוף מבית הדפוס 
והפצה בבתי ספר ובגנים.

בואו לשים את 
טביעת האצבע שלכם 

בעיתון הקהילתי.

מעוניינים? שלחו מייל ל: 
vedibarta12@gmail.com

מערכת ודברת בם
נערכת לעוד שנה



גורת חתול

ילדים מציירים

גורת  דלתנו  על  התדפקה  שעבר  בשבוע 
חתולת רחוב. היא כנראה ידעה בדיוק לאיזו 
של  גלגול  היא  )לדעתי,  להגיע  משפחה 
הכלב של אחי שאהב אותנו מאוד(. לי באופן 
אישי קשה לעמוד בפני גור של חתול רחוב. 
בעיניי הוא כמו ילד יהודי בשואה: גווע ברעב, 
ומיובש,  כחוש  בעיניים,  מפוחד  מבט  בעל 
בכל  נתון  מוגן,  ומקום  אוכל  לקצת  מתחנן 

רגע לסכנה קיומית.
מובן שנתתי לה אוכל ומים וברגע שהילדים 
בעיות  כמה  יש  הסיפור.  נגמר  התעוררו 
באימוץ ספונטני של בעל חיים, כמו למשל 
כשיגדל.  יפתח  הוא  אופי  איזה  התעלומה 
נכווינו כבר פעם אחת וגם שמענו מאחרים 
בבית  החיים  את  שהפכו  חיים  בעלי  על 
לסיוט. יחד עם זאת, בעל חיים מביא פעמים 
הילדים  את  ומחנך  ושמחה  אושר  רבות 

לאחריות.
וכל  במיוחד,  לי  קשה  רחוב  חתולי  עם 
)ליהודי  בראש  לי  שיושבת  ההשוואה  פעם 

אילה נוי גן רימוןתמר נוי כיתה ג’1

קשים.  מצפון  לייסורי  לי  גורמת  בשואה( 
ולכן  בעיניים  לנו  מפריע  שלהם  הקיום 
לא  הם  מהם.  להתעלם  מעדיפים  אנו 
ואנו לא חוששים מהם. הפחד  פוגעים בנו 
היחיד הוא שאם ניתן להם קצת אוכל הם 
ישרצו לנו ליד הבית ואם רק נשאיר חריץ 
לתוך  לנו  יפלשו  הם  בחלון  או  בדלת  קטן 

המטבח.
מסתובבים  והמדושנים,  השבעים  אנחנו, 
והם  והמפוחדים,  המורעבים  ביניהם, 
לילד  נראה  פעם  מדי  בעינינו.  שקופים 
“הינה חתול” כדי שיחייך אך לא מעבר לזה. 
לנו  עוזרים  הרחוב  שחתולי  שוכחים  אנו 
להיפטר מחיות אחרות שבהן אנחנו פחות 
עכברים  נחשים,  כמו  להיתקל,  שמחים 

וחולדות.
מכירה  אני  כלשהו?  פיתרון  לזה  יש  האם 
מישהי שמאכילה כעשרים חתולים ודואגת 
בעיני  שלה.  הבית  בחצר  למחסה  להם 
הֶחברה היא נתפסת כתימהונית, בעוד היא 
עצמה קורסת תחת הוצאות רכישת המזון.

חשוב  לי  היה  אך  פיתרון,  לי  שאין  האמת 
עושה,  שאני  הקטן  הדבר  אתכם.  לשתף 
יש  שאם  הוא  הִמחזּורי,  בהיבט  גם  שנכון 
חלב  מוצרי  או  דגים  בשר,  של  שאריות  לי 
אני מוציאה אותם לרחוב, שמא יעבור שם 

איזה חתול רעב.
“ברוכה  בברכת  מייקי  הגורה  את  ונברך 

הבאה”, על שזכתה לבית בישראל.
אסנת פרל

שאלה: מה השאלה הכי טיפשית לשאול בחנות 
עתיקות?

תשובה: מה חדש.

שאלה: מה אומר הקיר לקיר השני?
תשובה: ניפגש בפינה.

שמדברת  לארכיאולוגית  קוראים  איך  שאלה: 
הרבה?

תשובה: חופרת!

שאלה: איך קוראים למוכר בחנות ממתקים?
תשובה: מר מלדה

שאלה: למה דבורים מזמזמות?
תשובה: כי הן שכחו את המילים של השיר.

שאלה: מה כותב אסקימואי ביומן שלו?
תשובה: יומני היה קר.

לעשות  לתלמידים  נותנת  לגיאוגרפיה  מורה 
עבודה.

לאחר השיעור ניגשת אחת התלמידות ואומרת 
לה: “המורה אני יכולה תמונה שלך”.

שואלת  שלי?”  תמונה  צריכה  את  מה  “בשביל 
המורה.

אסונות  על  עבודה  עושה  “אני  התלמידה:  עונה 
טבע”.

תרנגולים,  כמו  לקום  אותנו  מאלצים  בבוקר 
לסחוב תיקים כמו חמורים, לרוץ לבית ספר כמו 
והמורים  קופים  כמו  מהלוח  להעתיק  איילות, 

מתלוננים שאנחנו מתנהגים כמו חיות.

נאסף ונכתב ע”י רועי צוק

צחוק בצד
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